
 

Dodatok č. 3 

ku Kolektívnej zmluve  

uzatvorenej dňa 4.2.2019 

 

Zmluvné strany: 

Základná organizácia pri Základnej škole, Rokycany 46, zastúpená Mgr. Martinou 

Šáděrovovu, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy, 

na základe splnomocnenia zo dňa 21.12.2018 

(ďalej odborová organizácia), 

a 

Základná škola, Rokycany 46, zastúpená Mgr. Adrianou Bednárovou, riaditeľkou školy  

(ďalej zamestnávateľ) 

uzatvárajú Dodatok ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 4.2.2019 v nasledujúcom znení:  

I. 

(1) V tretej časti sa dopĺňa čl. 16a, v nasledovnom znení: 

Článok 16a 

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

 

1. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie počas roka 2021 je 

2,5% z hrubej mzdy zamestnancov zúčastnených na dôchodkovom sporení. 

 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje mesačne platiť a odvádzať  do poisťovne príspevok na doplnkové 

dôchodkové sporenie zamestnanca za podmienok, v sume a spôsobom určeným v 

zamestnávateľskej zmluve. Zamestnanec má právny nárok na príspevok na doplnkové 

dôchodkové sporenie v sume 2% z hrubého platu mesačne. 

 

 

(2) Znenie článku 23 ods. 1 sa mení nasledovne:  

 

3. Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom stravovanie formou finančného príspevku. 

Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplácať mesačne finančný príspevok na stravovanie v sume 2,81 

na jedno hlavné jedlo. Zamestnancovi patrí finančný príspevok na 20 hlavných jedál mesačne, 



a to aj v čase čerpania dovolenky, počas práceneschopnosti zamestnanca, a prekážkach v práci 

alebo inej ospravedlnenej absencie. 

 

(3) Článok 3 v Prílohe č. 2 -Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu sa dopĺňa 

o odseky 4 a 5 nasledovne: 

 

4. Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu, v zmysle   

zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, v sume 0,65€ na 

jedno hlavné jedlo.  Zamestnancovi patrí finančný príspevok na 20 hlavných jedál mesačne, 

a to aj v čase čerpania dovolenky, počas práceneschopnosti zamestnanca, a prekážkach v práci 

alebo inej ospravedlnenej absencie. 

5. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť zamestnancovi zúčastnenému na dôchodkovom 

sporení v roku 2021 jednorazový príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 

350,-€. 

II. 

 

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť dodatku ku kolektívnej zmluve 

 

1. Tento Dodatok KZ na rok 2021 je platný dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.  

2. Účinnosť  nadobúda 1. apríla 2021 a končí 31.12.2021. 

 
 

III. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tento Dodatok ku KZ je vyhotovený v dvoch exemplároch. Každá zo 

zmluvných strán dostane po jednom podpísanom exemplári. 

 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok ku KZ si prečítali, súhlasia 

s jeho obsahom, a preto ho na znak toho podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Rokycanoch 31.3. 2021 

 

 

..........................................................                              ..................................................... 

         Mgr. Martina Šáděrová                                               Mgr. Adriana Bednárová      

predsedníčka odborovej organizácie                             štatutárny zástupca zamestnávateľa 
 

  


